
Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу 

 

  Мар’ян ТРІПАК 

"  28  "  лютого  2020 року 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок дій працівників чергової служби гуртожитку  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу в разі загрози або виникнення аварійних 

та надзвичайних ситуацій, а також пожеж 

 
1. У випадку аварії чи ситуації, яка може призвести до виникнення 

аварії, пожежі чи нещасного випадку, необхідно вжити заходи щодо їх 

локалізації та ліквідації.  

2. Працівники чергової служби гуртожитку закладу освіти забезпечують 

прийняття сигналів оповіщення і розпоряджень від структурних підрозділів 

ДСНС України на території м. Кам’янець-Подільський (далі – місто) та 

своєчасне доведення достовірної інформації до керівника закладу освіти та 

інших працівників.  

3. Організовують оповіщення та збір працівників служби охорони 

гуртожитку та про виконані заходи повідомляють керівнику закладу освіти та 

його заступнику з питань реабілітації, розвитку та АГР. 

4. Ведуть облік залучення працівників структурних підрозділів, які 

прибули для надання допомоги від закладу освіти та інших підрозділів міста, 

які залучаються до виконання аварійно-технічних та пожежно-рятувальних 

робіт. 

5. Надають інформацію до управління з НС та ЦЗ населення міста за 

телефоном: (03849) 5-04-29 про залучення працівників закладу освіти та 

інших підрозділів, які залучені до виконання аварійно-технічних та пожежно-

рятувальних робіт. 

6. Передають до структурних підрозділів закладу освіти прийняті 

керівником закладу освіти (головою комісії з надзвичайних ситуацій) накази, 

рішення, розпорядження та вказівки. 

7. Дотримуються правил і норм охорони праці, техніки безпеки та 

правил техногенної й пожежної безпеки (правил цивільної безпеки). 

8. При виявлені ознак пожежі (запах горіння, задимлення) терміново 

вияснити місце виникнення пожежі, оголосити тривогу і оглянути об'єкт 

ймовірного осередку пожежі: 

- в разі виникнення пожежі задіяти систему сповіщення про пожежу та 

негайно визвати: 



Продовження додатку 3 

 

Найменування посадової особи, або організації Номер телефону 

для виклику 

Служба порятунку 101 

 

Керівник закладу освіти (098) 335-68-13; 

(068) 871-83-83 

Заступник директора з навчальної роботи (067) 269-85-53 

 

Заступник директора з питань реабілітації, розвитку та 

АГР 

(097) 966-17-01 

Відповідальна особа з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки 

(096) 743-85-77 

Інженер з охорони праці та техніки безпеки (097) 463-53-00 

 

Завідувач гуртожитком (098) 866-64-67 

 

Фахівець з безпеки та охорони (067) 478-76-65 

 

 

- при необхідності відключити електрощитову дотримуються Інструкції 

"Про екстрене відключення електроенергії в закладі освіти в разі виникнення 

НС в тому числі пожежі"; 

- в разі виникнення пожежі під час перебування людей провести 

оповіщення ("Увага усім – ПОЖЕЖА! Загальна евакуація! Негайно 

залиште свої приміщення!") з відкриттям запасних виходів (запасних воріт 

та хвірток) для евакуації людей; 

- провести евакуацію людей відповідно до Плану евакуації та Правил 

пожежної безпеки, які затверджені керівником закладу освіти; 

- організувати перевірку наявності всіх людей, евакуйованих з будівель 

закладу освіти відповідно до списків осіб, які перебували в гуртожитку та на 

території закладу освіти; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів (відчинити 

ворота та супроводити до осередку виникнення пожежі); 

- з прибуттям керівника закладу освіти, або особи, яка його заміщує 

доповісти про причини виникнення пожежі та виконані заходи. 

9. Вести відповідну документацію визначену керівником закладу освіти. 

 

 

Відповідальна особа з питань  

цивільного захисту, техногенної  

та пожежної безпеки                                                     Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 


